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บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิบ จ ากัด (นวนคร) รถยนต์ 58/846 หมู่ที ่13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12120

39 Café เคร่ืองด่ืม 19/142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100

A lot of books ร้านจ าหน่ายหนังสือ 562,566 ถนนรัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมการทหารส่ือสาร ราชการ 149 กรมการทหารส่ือสาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ หน่วยงานราชการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210

กรมป่าไม้ ราชการ สนง.วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เลขที ่61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการ 222 ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี 11000

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก หน่วยงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ราชการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงทพฯ 10210

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช หน่วยงานราชการ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองกฎหมาย กรมประมง หน่วยงานราชการ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กองบิน 6 ราชการ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ 905 ถนนนวมินทร์ แชวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริการทางพิเศษ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การประปานครหลวง รัฐวิสาหกิจ 400 ม.4 ถนนประชาชื่น แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน รัฐวิสาหกิจ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจ 53 ม.2 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ไข่หวานบ้านซูชิ ประชาอุทิศ ร้านอาหาร 279/7 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ทีท่ าการไปรษณีย์รองเมือง ธุรกิจการส่ือสารและขนส่ง 9 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ธนาคาร เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สนญ.) ธนาคาร (Banking) 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (สนญ.) ธนาคารพาณิชย์ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต(Insurance)   9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท โกลด์เดน ฟิงเกอร์ ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จ ากัด.  Agency  House 1 อาคารพร้อมพันธุ ์2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจุตจักร กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ขนส่ง จ ากัด ขนส่งผู้โดยสาร 999 ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) IT (Apple) 52/357 ถนนพหลโยธิน ต.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ขนส่งเอกชน 208-210 ถนนแฮปปีแ้ลนด์สาย 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกต้ี จ ากัด จัดหางาน 318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์  154 ถนนลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้า/อสังหาริมทรัพย์ 187 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ช้อปปี ้(ประเทศไทย) จ ากัด  E-Commerce 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีก 378/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด จ าหน่ายและบริการอุปกรณ์ส าหรับ

ธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร

159/30 ถนนวิภาวดีรังสิต 62 แขวงตลาดบางเขน เชตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จ ากัด ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์,

ท าเว็บไซต์

49/272 ซอยนวมินทร์ 26 แยก5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ไซเบอร์ แมน อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ จ ากัด ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต 174 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ดรอยด์แซนส์ จ ากัด Media 434 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ดวงบรรฎการ เซอร์วิส จ ากัด รับจ้างบริการท าความสะอาด 58 ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษา 1/1 ซอยรามอินทรา 21 แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้านพลังงาน 59 หมู่ที ่1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จ ากัด ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงาม 87 อาคารออลซีซ่ันเพลส เอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น10  ห้อง 1005  ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที ่7 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ท.ีพ.ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จ ากัด ประกันภัย 89 ถนนงามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ทีป่รึกษาด้านประกันภัยประกันวินาศภัย

และการเงิน

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด บริษัทเอกชน 61 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน) การตลาดแบบตรง 25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทีเอ็มดี สเปซ จ ากัด การตลาดออนไลน์ 66/31 อาคารจี พี เฮ้าส์ สาทร ซอยสวนพลู แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่ือสารและโทรคมนาคม 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้า

นครหลวงที ่4.21

ส่ือสารและโทรคมนาคม 76/123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด Website / Mobile Application ZEN World Tower, 4, 4/5 ถนนราชด าริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท เทพสมบัติ จ ากัด รถร่วมบริการ 23/21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด น าเข้าและจ าหน่าย ซีล โอริง 95 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

บริษัท ไทยเนโร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนเนจเมนท์ 

จ ากัด

ออกแบบก่อสร้าง,บริหารโครงการก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

118/231 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท ไทยบริดจสโตน  จ ากัด  อุตสาหกรรมผลิตยาง (โรงงานผลิต

ยางรถยนต์)

75 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน กม. 82 ต.ไผ่ต่ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

บริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จ ากัด ธนาคาร (Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สนญ. เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท ไทยมิตซูวา จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์พลาสติกครบวงจร 31 หมู่ที ่2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท ไนน์อัพ ไอเดีย จ ากัด ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์,ออแกไนเซอร์ 4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บลู ซัคเซส จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายหลังคาเมทัลชีท 36/4 หมู่ 18 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส จ ากัด รับเหมาแรงงาน 184/53-56, 59 อาคารฟอร่ัม ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320

บริษัท บีเค แปดร้ิว จ ากัด ผลิตหลังคาเหล็ก 109 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

บริษัท บีเฟิร์สเน็ตเวิร์กคอนซัลต้ิง จ ากัด Sy Stom Integrator 293/172 ซอยรามอินทรา 119 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เบญจะ ไอ.ท.ี จ ากัด ทีป่รึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 66/40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เบญจะ ไอที จ ากัด จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 66/40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขายตรง 210 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) สนญ. เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 323 หมู6่ ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ึ กรุงเทพฯ 10210
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บริษัท เบอร์เกอร์(ประเทศไทย) จ ากัด  ธุรกิจประเภทภัตตาคาร 99 ถนนสุขุมวิท แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

บริษัท ป๊อปเทล จ ากัด โทรศัพท์มือถือ 104/14-15 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท โปรฟิท พร้ินท์ต้ิง จ ากัด โรงพิมพ์ 2,2/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ี 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท พงษ์เพชร ไดร์ฟวิง่ จ ากัด โรงเรียนสอนขับรถ 68/19-22 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จ ากัด ผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 75/105 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี 1 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

บริษัท แพลนเน็ทฟอร์เวิร์ด จ ากัด ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอ-ีคอมเมิร์ซ

199/20 ต.บ้านกลาง อ.เมือง ปทุมธานี 12000 

บริษัท ฟลอยด์ จ ากัด (มหาชน) ให้บริการรับเหมาติดต้ังงานระบบไฟฟ้า

ระบบส่ือสาร ระบบสุขาภิบาลและ

ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

31/4 ม.2 ถนนประชาอุทิศ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท มายโฮสท์ จ ากัด ขายระบบ Softwere,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 55 ถนนรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

สาขาเอสพลานาด รัชดา

โรงภาพยนต์ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท โมโน เพลย์ จ ากัด Media and Content Conglomerate 200 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท ยัวร์ เฮลเมท จ ากัด ขายหมวกกันน็อค 2625 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด วางระบบคอมพิวเตอร์และไอทีครบวงจร 523 ถนนมหาพฤฒางาม แขวงมหาพฤฒางาม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกระดุมและสินค้า

เบ็ดเตล็ด

142 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท รวีสิน วรกิจ จ ากัด ประกอบธุรกิจบริการรถโดยสาร 

รับ-ส่งพนักงาน

227/17 ถนนสายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท รามอินทราซอฟต์ จ ากัด พัฒนาซอฟต์แวร์ 32 ซอยรามอินทรา 39 แยก 26 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป 23/65-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ลอริอัล (ประเทศไทย) จ ากัด เวชภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ลอว์ แอนด์แอสเซท จ ากัด กฎหมายและสินทรัพย์ 200/94 ซอยนวลจันทร์ 9 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ลิงค์ อีซ่ี มีเดีย จ ากัด ส่ือส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา 55/68 หมู6่ ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จ ากัด ตัวแทนจ าหน่าย 55/393 ม.7 ถนนพหลโยธิฯ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท สยามมีทโปรดักส์อุตสาหกรรม จ ากัด แปรรูป 60 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เวิลด์ อินสตอลล่ิง เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้จัดจ าหน่ายระบบรักษาความ

ปลอดภัย CCTV, กล้องวงจรปิด

18/63 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท สมาร์ท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จ ากัด บริการ ออกแบบ ติดต้ังระบบงานไอที 

และระบบ Security

102/107 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน ค้าปลีก-ค้าส่ง 9/20 ม.9 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

บริษัท สยามสไมล์ ทีพีเอ จ ากัด พัฒนาระบบ (BA) 89/8 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สยามอินเตอร์ การประมูล จ ากัด บริการขายทอดตลาดสินค้าทุกชนิด 180 ถ.รามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

บริษัท สามารถคอมเทค จ ากัด ส่ือสารและโทรคมนาคม 99/2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
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บริษัท สุวพีร์โฮลด้ิง จ ากัด ใช้บริการเช่าพืน้ที่ 651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท หมื่นต าลึง จ ากัด จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับกระเป๋า 

เข็มขัด รองเท้า

1424 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท อลีนรณา จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ร้านอาหาร 99/172 หมู่บ้านเศรษฐสิริกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท อะตอมแมนนูแฟคเจอร์ร่ิง จ ากัด อะไหล่รถยนต์ 1567 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท อัพบีน จ ากัด บริษัทด้านเทคโนโลยี 100/309 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

บริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จ ากัด ธุรกิจกิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์

188/1 หมู่ที ่5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 549/2 ซอยแสงสุข ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท เอ อาร์ ที คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ และ

จ าหน่ายอุปกรณ์คอมฯ

98/24 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เอเชี่ยน บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ส (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 1/4,51/5-6 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป เน็ตเวิร์ค จ ากัด ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก ออนไลน์

และระบบเครือข่ายสินค้าประเภท

อุปโภคและบริโภค

2/121 ถนนบางนา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองจักรกล

หนัก ชิ้นส่วน และอะไหล่

2/19 หมู่ 13 ต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  

บริษัท เอส.บ.ี อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 15/9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

บริษัท เอส.บ.ีเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 126/150 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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บริษัท เอส.พ.ีจ.ีแมชชีน แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ประกอบโครงเหล็ก,ห้องพ่นสี,ติดต้ัง

เคร่ืองจักร

138/1 ถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท เอสเคกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด กล้องวงจรปิน น าเข้า-ขายส่ง(ระบบรักษา

ความปลอดภัย)

17/1 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด ขนส่งพัสดุด่วน 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เชตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)

ประกอบธุรกิจขายส่งคอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน 

และอุปกรณ์ส านักงานอัตโนมัติต่างๆ

9 อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

Information Technology 18 ซอยสุคนธสวัสด์ิ 38  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท แอล.เอส.อาร์ ทราเวล 2013 จ ากัด การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสาร

ประจ าทางอื่นๆ

56/139 หมู่บ้านซ่ือตรงดอนเมือง ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด ประกันภัย 54 อาคารบีบี บิลด้ิง ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ค้าปลีก 31 ถนนประชาชื่น-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานศึกษา-มหาวิทยาลัย 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา ศูนย์ ICT 2410/2  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า สถานพยาบาลภาครัฐ 206 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โรงพยาบาล เวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาล 38/2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

วิทยาลัย เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ สถานศึกษาเอกชน 43 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ ทีอ่ยู่

ศาลจังหวัดมีนบุรี หน่วยงานราชการ 335 ถนนสีหะบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ บริการไปรษณีย์ 111 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

สถาบันวิชาการ ทีโอที ให้บริการด้านการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

5 ซอยงามวงศ์วาน 17 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ส านักงาน  มูลนิธิชัยพัฒนา องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 2012 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ส านักงาน กิจการยุติธรรม ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

ส านักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

องค์กรอิสระของรัฐ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ส านักงาน เทศบาลนครนนทบุรี หน่วยงานราชการ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ส านักงาน บังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ราชการ 10/1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ส านักงาน อาร์พี การบัญชี บริการรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท-ห้าง

หุน้ส่วน

22 ถนนรามอินทรา21 แยก 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พัฒนา ราชการ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส านักงานประปา สาขาบางกอกน้อย รัฐวิสาหกิจ 170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ส านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ ราชการ 171 ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200

ส านักนิติการ กรมการเกษตร ราชการ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หจก. บีอาร์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์ พิมพ์ป้ายโฆษณา 207 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐวัฒน์ ไลฟ์ ธุรกิจประกันชีวิต 227 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า หน่วยงานราชการ 36 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
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ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อินเวนเตอร์ เทค ผลิตซอฟแวร์และวางระบบ 89/215 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา หมู่ที ่1 ซอย10 ถนนสาย 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน)

หน่วยงานราชการ กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

12 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ 75/1 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมนม 160 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  67 ม.4 ต.ปากน้ า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110


